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§ 70 
Fastställande av föredragningslista 

 

Beslut 

Revisorerna godkänner föredragningslista.  

 

§ 71 

Val av justerare  

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

 

Beslut 

Ingen justerare utses.  

 

§ 72 

Inkomna handlingar 

Senaste mötesprotokollet avhandlades.  

 

Beslut 

Revisorerna lägger informationen till handlingarna. 

 

§ 73 

Presentation av delårsbokslut 

Ordförande hälsar ekonomichef och redovisningssamordnare välkomna.  

 

Ekonomichef och redovisningssamordnare presenterade delårsbokslutet 
per 2021-08-31. 

 

Det informeras bland annat om att årets resultat prognosticeras uppgå till 
14,3 mnkr. Detta är 25,3 mnkr bättre än budget. Utbildningsnämnden är 
enda nämnd som prognosticerar en negativ budgetavvikelse, ca 8,1 
mnkr.  
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Ordförande tackar ekonomichef och redovisningschef för deltagandet.  

 
Beslut 

Revisorerna lägger informationen till handlingarna.  

 

§ 74 

Bedömning av delårsbokslut 

Sakkunnigt biträde från EY presenterade noteringar och analyser från 
granskning av delårsbokslut i enlighet med utsänd granskningsrapport.  

 

Sakkunnigt biträde presenterade förslag till revisionens bedömning av 
delårsbokslut per 2021-08-31. 

 

Beslut 

Revisorerna beslutar att godkänna bedömning med justeringar.   

 

§ 75 

Anmälan om jäv 

Punkten protokolleras.  

 

§ 76 

Möteskalender för 2022 

Följande dagar föreslogs som mötesdagar för revisionen: 

18 januari kl 09.00 

15 februari kl 09.00 

15 mars kl 09.00 

12 april kl 09.00 

16 maj kl 09.00 

14 juni kl 09.00 

16 augusti kl 09.00 

13 september kl 09.00 
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18 oktober kl 09.00 

15 november kl 09.00 

1 december kl 09.00 

 

Beslut 

Revisorerna beslutar att arbeta efter fastställda mötestider. 

 

§ 77 

Nämnds- och bolagsbevakning 

Laila informerar att Tomas Harrysson är ny ordförande för 
utbildningsnämnden. Jessica Wihlborg ersätter Tomas Harrysson. 
Nämnden har beslutat att elever från Pjätterydsområdet ska gå på 
Paradisskolan.  

Roni informerar att kultur- och fritidsnämnden beslutat om åtgärder på 
Älmekulla idrottsplats. En del av investeringarna ska finansieras av 
idrottsföreningarna.  

Lars Hellström informerar att Älmhultsbostäder har antagit sin boplan.  

Lars Jansson informerar att kommunstyrelsen beslutat att 
krisberedskapsorganisationen ska placeras i Älmhult. Kommunstyrelsen 
har beslutat att föreslå fullmäktige om inrättande av ett 
brottsförebyggande råd. Kommunstyrelsen har beslutat om detaljplan för 
området Hagahem. Befintlig byggnation ska rivas och marken ska 
upplåtas åt bostadsbyggande. Kommunstyrelsen har antagit en 
naturvårdsplan, framtagandet har genomförts av en extern konsult. 
Nämndernas presidier och förvaltningsledning bjuds numera in 
regelbundet till kommunstyrelsen för information.  

Lars informerar att tekniska nämnden beslutat om nya 
ordningsföreskrifter för torghandeln.  

Jeanette Schölin informerar att socialnämnden reviderat sin 
delegationsordning. Avseende misstänkt våldtäkt på ett äldreboende har 
det för nämnden redogjorts för vilken information som är inkommit och 
när. IVO utreder nu ärendet. Det redogjordes vid senaste sammanträde 
om arbetet med barnutredningar. Nämnden har initierat en översyn av 
biståndsutredningar.  

 

Beslut 

Revisorerna lägger informationen till handlingarna.  
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§ 78 

Utbildningar och kurser 

Linus Aldefors informerar om EY:s kurs om årsredovisning.  

 

Beslut 

Revisorerna som önskar delta anmäler sig själva i EY:s inbjudan.  

 

§ 79 

Övrigt 

Sakkunnigt biträde informerade revisorerna om Sveriges Televisions 
granskning kring misstänkta brister inom Individ- och familjeomsorg.  

 

Beslut 

Linus Aldefors får i uppdrag att bjuda in Socialnämndens presidium och 
förvaltningschef för socialförvaltningen för att ge sin bild av påstående att 
det är brist på handläggare, brist på struktur och rädsla bland personal 
för att prata öppet om situationen inom Individ- och familjeomsorg. 

 

§ 80 

Nästa möte och mötets avslutande 

Nästa sammanträde är den 9:e december klockan 09:00 i lokal 
Römningen.  

 

Ordförande förklarar mötet avslutat.  


