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 20 
Fastställande av föredragningslista 

 

Beslut 

Revisorerna godkänner föredragningslista.  

 

 21 

Val av justerare  

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

 

Beslut 

Ingen justerare utses.  

 

 22 

Inkomna handlingar 

Senaste mötesanteckningarna avhandlas.  

 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna 

 

 23 

E-postadress till revisorerna 

Linus Aldefors (EY) informerar att revisorerna inte har en epost-adress. 
Revisorerna diskuterar möjligheten till inrättande av en gemensam e-
postadress till revisorerna. Det framförs vara fördelaktigt med en e-
postadress som är riktad till ordförandes ordinarie adress.  
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Beslut 

Revisorerna beslutar att ge Linus Aldefors att kontakta lämplig 
tjänsteman på kommunen för att inrätta en epost-adress till revisionen.  

 

 24 

Granskning av styrning och ledning av socialtjänstens verksamhet 
för barn och unga 

Sofia Holmberg (EY) redogör för granskningen vilken tagit sin grund i 
revisorernas hearing kopplat till verksamheten för barn och unga.  

Den sammanfattande bedömningen är att socialnämnden inte har 
säkerställt en ändamålsenlig styrning och ledning av socialnämnden 
verksamhet för barn och unga.  

IVO har påtalat brister i verksamheten såväl 2020 som 2021. Bristerna är 
framförallt kopplat till långa utredningstider, samt aktualiseringar som inte 
inkommit i rätt tid. Flera utredningar har överstigit lagkravet på 
handläggning inom fyra månader. Enligt IVO har nämnden brustit i det 
systematiska arbetet samt framfört att det saknas en tydlig arbetsmetod.  

Nämnden har enligt protokoll lagt IVO:s påpekanden och föreläggande 
till handlingarna med beaktande. I tillsynen från 2021 konstaterar IVO att 
kritik från 2020 inte beaktats. De åtgärder som vidtagits anses inte gett 
avsedd effekt. IVO kom på oanmält återbesök i februari 2022. Det 
framkommer då att samtliga utredningar som överstigit 
fyramånadersgränsen var avslutade. Det påtalas dock att IVO sett andra 
brister i verksamheten.  

Nämnden har fastställt mål för verksamheten men det är otydligt hur de 
ska arbeta gentemot målen. Det finns riktlinjer som fastställts av 
nämnden. Dessa behöver dock revideras på grund av de inte är 
överensstämmande med socialtjänstlagen. Riktlinjerna har därför inte 
implementerats i verksamheten. Det finns ett ledningssystem för 
verksamheten. Ledningssystemet överensstämmer dock inte med 
fullmäktiges styrmodell eller IFO:s organisation. Det hänvisas exempelvis 
till funktioner som inte längre finns i verksamheten. Det framförs därtill att 
riktlinjerna och ledningssystemet i låg utsträckning är kända bland 
socialsekreterarna. De anses inte heller vara tillämpbara.  

Fem handläggare saknar i dagsläget socionomexamen. 
Socialtjänstlagens krav är att personal ska ha utbildning och tillräcklig 
kompetens för området. Fyra av de fem socialsekreterarna har dock 
utbildning i socialrätt. Flertalet socialsekreterare har inte arbetat med 
barn och ungdomsvård sedan tidigare. Flera av dessa anser därtill att de 
inte får tillräckligt stöd för kompetensutveckling. Det framgår av 
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granskningen att det saknas kompetensförsörjningsplaner. Det 
genomfördes inga utbildningsinsatser under 2021.  

Samtliga egenkontroller 2021 påvisade brister, bland annat kopplat till 
hög arbetsbelastning, samt att prioriteringar inneburit att kontroller och 
utvecklingsarbete inte kunnat genomföras. Bland avvikelserna 
framkommer också att dokument förvarats i fel klients akt, och att 
barnutredningar påbörjats på felaktiga grunder. Egenkontrollerna i sig 
har ej heller kunnat genomföras i bestämd utsträckning. 

Det finns områden där nuvarande insatser inte motsvarar behoven. 
Uppföljningar ska ske var tredje månad. Det saknas dock kontroll på att 
uppföljning faktiskt genomförs.  

 

Beslut 

Revisorerna beslutar att anta granskningen som sin egen. Revisorerna 
godkänner förslag på missiv. Linus Aldefors (EY) får i uppdrag att 
expediera granskningen och missivet.   

 

 25 

Revisionsberättelse 

Linus Aldefors (EY) föredrar en presentation som sammanfattar de 
granskningsinsatser som genomförts under året.  

Revisorerna diskuterar ansvarsprövningen kopplat till granskningarna 
som genomfördes under 2021.  

Revisorerna diskuterar grunderna för ansvarsprövning enligt god sed. 
Därtill diskuteras kommunikationsplikten gentemot styrelse eller nämnd 
vid risk för anmärkning eller avstyrkt ansvarsfrihet.  

Revisorerna föreslår att stämma träff med socialnämndens-, 
kommunstyrelsens- och kommunfullmäktiges presidier för att diskutera 
ansvarsfrågan.  

 

Beslut 

Revisorerna beslutar att bjuda in socialnämndens, kommunstyrelsens 
och fullmäktiges presidier till möte den 4e april klockan 09:00-12:00. 
Linus Aldefors (EY) ges i uppdrag att skicka ut inbjudan.  
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Nämnds- och bolagsbevakning 

Lars Hellström meddelar att boksluten börjar bli klara. Elmen AB och 
Älmhult Terminal AB kommer att besluta om sina årsredovisningar i 
dagarna som kommer.  

Lars Jansson redovisar att det till kommunstyrelsen inkommit en 
slutrapport av den parlamentariska beredningen. Det framkommer av 
denna att det ska inrättas en kultur- och fritidsförvaltning.  

Kommunstyrelsen har beslutat att möten framöver främst ska ske fysiskt. 
I andra hand ska möten hållas digitalt. Så kallade hybridmöten ska ske i 
undantagsfall. Det framförs vidare att arvodesreglerna kommer att 
revideras. Arvodena utgår från riksdagsarvodet enligt procentuella 
bestämmelser. Kommunstyrelsens ordförande har exempelvis 85 
procent av riksdagsarvodet. Ersättning för icke tjänstgörande ersättare 
minskar från 8 till 4 arvoderingar.  

Revisionens sammansättning kommer fortlöpande tillsättas enligt 
parlamentarisk princip.  

Lars Jansson informerar att det i tekniska nämnden framförs att 
övervakningen av parkeringssituationen ska öka. Huvudregeln är att 
parkering maximalt får vara i 24 timmar om inget annat anges.  

Roni Salomonsson meddelar att kultur- och fritidsnämnden uppvisar ett 
överskott på 1,6 mnkr. Överskottet kan framförallt kopplas till minskade 
kostnader till följd av pandemin. Nämnden har ett överskott i 
investeringsbudgeten som förs över till 2022 års budget. Det framförs 
vidare att nämnden arbetar med att genomföra Älmhultsfestivalen 2022.  

Jeanette Schölin informerar om att socialnämndens måluppfyllelse 
kopplat till bistånd ej uppfylls. Nämnden når upp till mätvärdena för 2 av 
8 målsättningar. Det framförs vidare att IVO påtalat brister kopplat till 
Älme stödboende. Enligt kritiken framkommer att nämnden inte gör 
utdrag från belastningsregistret för personalen. Det framförs att nämnden 
lagt informationen till handlingarna utan åtgärd. 

Laila Hult informerar att utbildningsnämnden sammanträdde för ett 
enskilt ärende kopplat till en anmälan från förälder. Det framkommer inte 
av protokollet vad ärendet handlade om.  

Tommy Lövquist informerar att miljö- och byggnämnden upprättat 
årsanalys och bokslut. Nämnden uppvisar ett överskott på 2,7 mnkr. 
Detta är främst kopplat till personalvakanser och 
bostadsanpassningsbidraget. Vidare informeras att det inkommit ett 
flertal bygglov för bostäder på landsbygden.  
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Beslut 

Revisorerna lägger informationen till handlingarna.  

 

 27 

Utbildningar och kurser 

Linus Aldefors (EY) meddelar att revisorerna ska ha fått inbjudan till EY:s 
utbildningsdag den 1e juni på Quality Hotel Grand i Kristianstad.  

 

Beslut 

Revisorerna lägger informationen till handlingarna.  

 

 28 

Information / Övrigt 

Linus Aldefors (EY) informerar om att kommunfullmäktiges beslut om 
lekmannarevisor till Elmnet AB kommer att tas om i nästkommande 
fullmäktige. Detta på grund av felaktighet i justerat protokoll.  

 

Revisorerna vill bjuda in säkerhetschef Håkan Helgesson till revisionens 
sammanträde den 16e maj.  

 

Beslut 

Linus Aldefors ges i uppdrag att bjuda in säkerhetschefen till mötet den 
16 maj.  

 

 29 

Nästa möte och mötets avslutande  

Nästa sammanträde är den 13:e april klockan 13:00 i lokal Möckeln.  

 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 


