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 49 
Fastställande av föredragningslista 

 

Beslut 

Revisorerna godkänner föredragningslista.  

 

 50 

Val av justerare  

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

 

Beslut 

Ingen justerare utses.  

 

 51 

Inkomna handlingar 

• Senaste mötesanteckningarna avhandlas. Justeringar sker enligt 
förslag.  

• Kommunfullmäktiges beslut om ansvarsprövning.  

• Expediering av icke verkställa biståndsbeslut för kvartal 1. 

 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna 

 

 52 

Granskning av kvaliteten inom måltidsverksamheten 

Anna Färdig (EY) redogör för granskningen av tekniska nämnden.  
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Granskningens syfte har varit att bedöma om nämnden säkerställer en 
tillräcklig kvalitet inom måltidsverksamheten.  

Den sammanfattande bedömningen är att tekniska nämnden inte 
säkerställer en tillräcklig kvalitet inom måltidsverksamheten.  

Enligt budget ska nämnden erbjuda en positiv måltidsupplevelse med 
näringsriktiga måltider för alla målgrupper samt bidra till goda matvanor.  

Det framgår av granskningen att såväl policy som handlingsplaner är 
utdaterade samt att de inte används av verksamheterna. Det poängteras 
att detta också identifierats av verksamheten själv, samt att revideringar 
pågår.  

Det framförs att nämnden inte säkerställt tillräckliga resurser för att följa 
upp brukarnas och elevernas måltidsupplevelse. Senaste mätningen 
genomfördes 2017.  

Det lämnas fyra rekommendationer i granskningsrapporten varav en 
tillställs såväl tekniska nämnden som kommunstyrelsen.  

 

Beslut 

Revisorerna beslutar att anta granskningen samt förslag till missiv. Svar 
begärs till den 14e oktober 2022.  

 

 53 

Komplettering av granskning av upphandlingsverksamheten samt 
kommunstyrelsens svar.  

Anna Färdig (EY) redogör för kompletteringen av granskning av 
upphandlingsverksamheten.  

Linus Aldefors (EY) redogör för kommunstyrelsens svar.  

 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna.  

 

 54 

Förslag på plan för träff med de kommunala bolagen 

Linus Aldefors redogör för förslag på plan för träffar med de kommunala 
bolagens VD samt styrelseordförande.  

Planen justeras enligt förslag.  
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Beslut 

Revisorerna godkänner planen och ger Linus Aldefors i uppdrag att 
bjuda in respektive VD och styrelseordförande.   

  

 55 

Samgranskning – Region Kronoberg 

Revisorerna diskuterar erbjudandet att delta i regionens samgranskning.  

 

Beslut 

Revisorerna beslutar att avböja att delta i samgranskningen. Linus 
Aldefors ges i uppdrag att meddela detta till revisionskontoret, samt att 
meddela underlaget anses vara otillräckligt för att fatta beslut om.  

 

 56 

Nämnds och bolagsbevakning 

Socialnämnden - ingenting att rapportera.  

Utbildningsnämnden – Det har varit för få sökande till gymnasieskolans 
tekniska program, det kommer därför inte att starta till hösten. Nämnden 
har nekats begäran om extra ersättning för att kunna genomföra 
utbildningen. Nämnden prognostiserar ett mindre underskott för helåret.  

Kultur- och fritidsnämnden – Driftenheten redovisar ett underskott på 1,9 
mnkr. Underskottet beror på av- och nedskrivningar efter att nämnden 
köpt en konstgräsplan av Älmhults IF.  

Älmhultsbostäder AB – Media har uppmärksammat vad som ska hända 
med den tidigare Nettobutiken. Det pågår diskussioner om hur lokalen 
ska hyras ut framöver. Kommunen har sålt ett markområde där ÄBO ska 
bygga en förråds- och verkstadsbyggnad. Antalet lediga lägenheter har 
minskat till 15. Pågående projekt utgörs till stor del av renovering av 
badrum (64 pågående, i december ska ytterligare 70 badrum renoveras).  

Näringsfastigheter – Återstående lokaler ska rivas i samband med att 
bolaget avvecklas i slutet av 2023. Lokalerna är fortfarande uthyrda.  

Tekniska nämnden – Kommunen ska bygga en ny dricksvattenledning 
mellan Diö och Älmhult. Anläggningstaxan kommer därför att höjas med 
46 procent 2022 och 33 procent 2023. Brukningstaxan höjs med 38 
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procent 2022 och 12 procent 2023. Ledningen ska på sikt byggas ut till 
Liatorp och Råshult.  

Miljö- och byggnämnden – Vitesföreläggande på 20 000 kr har riktats 
mot nämnden avseende tillagningsköket i Nicklagården. Vid tillsyn 
konstaterades mögel i lokalen. Bristerna ska vara åtgärdade senast 30 
juni. Om åtgärder inte vidtas riktas ytterligare vite på 30 000 kr.   

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

 57 

Utbildningar och kurser 

Linus Aldefors (EY) meddelar att det kommer att komma en 
utbildningsplan inom kort för höstens digitala utbildningar.  

 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

 58 

Information / Övrigt 

Jeanette Schölin tackar för sin tid som ledamot av revisionen.  

 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

 59 

Nästa möte och mötets avslutande  

Nästa sammanträde är den 16:e augusti klockan 09:15 i lokal Möckeln.  

 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 


