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Plats och tid  

Sammanträdesrum Möckeln 09:15-12:00 

 

Punkter 

60-66 

 

 

 

 

 

Sekreterare  ____________________________________  

 Linus Aldefors, EY 

 

Ordförande  ____________________________________  

 Tommy Lövquist 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Förvaringsplats för minnesanteckningar Underskrift________________ 

Kanslienheten, plan 3, kommunhuset  
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                                      Närvarolista  
 

Beslutande 

Tommy Lövquist 

Laila Hult 

Roni Salomonsson 

Lars Jansson 

 

 

Tjänstemän  

Linus Aldefors (EY) 

 

Övriga deltagare 
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 60 
Fastställande av föredragningslista 

 

Beslut 

Revisorerna godkänner föredragningslista.  

 

 61 

Val av justerare  

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

 

Beslut 

Ingen justerare utses.  

 

 62 

Inkomna handlingar 

• Föregående sammanträdes minnesanteckningar.  

• Länsstyrelsens inspektionsprotokoll av överförmyndaren 2022-06-
22. 

Revisorerna diskuterar Länsstyrelsens inspektionsprotokoll och noterar 
kritiken.   

 

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

  63 

Nämnds och bolagsbevakning 

Kommunstyrelsen – Kommunstyrelsen har fått begäran av 
socialnämnden om att täcka upp ökade kostnader på 11 mnkr. Detta 
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hänförligt till hemtjänsten. Kommunstyrelsen har än ej fattat beslut i 
ärendet.  

Socialnämnden – Inget att rapportera 

Utbildningsnämnden – Efter tertial 1 prognosticeras ett underskott på 3,7 
mnkr. Nämnden har i sitt budgetförslag från maj föreslagit 
kommunstyrelsen att kostnader för idrottshall på Paradisskolan ska 
överföras till kultur- och fritidsnämnden. Nämnden begär utöver ordinarie 
budgetram 14 mnkr för ökade volymer samt kostnader för ökade PO-
pålägg. Totalt äskar nämnden om utökad ram på 28 mnkr för 2023-25. 
Säkerheten på skolorna har lyfts i nämnden.  

Kultur- och fritidsnämnden – Nämndens driftbudget förväntas öka med 
7,2 mnkr till 2023. Älmhults IF ska möta BK Häcken i svenska cupen. Till 
matchen vill nämnden hyra tillfälliga läktare för 75 tkr. Det ska vara gratis 
entré till matchen, vilket ska täckas av sponsorintäkter.  

Älmhultsbostäder AB – Inget att rapportera  

Näringsfastigheter – Inget att rapportera  

Tekniska nämnden – Inget att rapportera 

Miljö- och bygg – Nämnden har återremitterat förslag till taxor till 
förvaltningen. Nämnden har därutöver föreslagit fullmäktige att ta bort 
taxa för tillsyn av lantbrukare.  

 

Tommy Lövquist föreslås ta över bevakning av socialnämnden efter 
Jeanette Schölin.  

 

Beslut 

Revisorerna beslutar att Tommy Lövquist tar över bevakningen av 
socialnämnden.  

 

 64 

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. 
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Information / Övrigt 

Linus Aldefors (EY) meddelar att avrapporteringen av granskningen av 
kommunens arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd flyttas till 
revisionens septembermöte.  

Linus Aldefors (EY) redogör för kommunikationen med revisionskontoret 
i Region Kronoberg avseende revisorernas icke deltagande.  

Beslut 

Informationen läggs till handlingarna. 

 

 66 

Nästa möte och mötets avslutande  

Nästa sammanträde är den 13:e september klockan 09:15 i lokal 
Möckeln.  

 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 


