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 Plats och tid Björnekullasalen 17.30 – 19:30 
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§ 134  Mötets öppnande 
Ordförande öppnar sammanträdet och hälsar mötesdeltagarna välkomna. 

  
§ 135 Godkännande av dagordning 

Revisorerna beslutade 
att: godkänna dagordningen 
 

§ 136 Val av sekreterare 
Göran Acketoft väljs till sekreterare. 
 

§ 137 Val av justerare och tid för justering 
Kristoffer väljs som justeringsperson.  
Justering ska ske senast 2021-10-28. 
 

§ 138 Yttrande från bildningsnämnden 
Yttrande från bildningsnämnden rörande förstudie av gymnasieskolans 
kostnader har inkommit. Revisorerna konstaterar att nämnden besvarat de 
frågor som ställts i revisionsrapporten. 
 
Revisorerna beslutar 
att: lägga yttrandet till handlingarna 
 

§ 139 Projekt/granskningar 
Budgeten rymmer ytterligare en mindre granskning. Göran presenterade ett 
antal förslag till granskningar, bl.a. om hur kommunen arbetar med 
näringslivsbefrämjande åtgärder. 
 
Revisorerna beslutar: 
att: Anta den presenterade granskningsplanen om företagsklimatet i 
kommunen. 

 
 

§ 140 Rapport från protokollgranskning 
Kristoffer rapporterar från kultur- och fritidsnämnden och bildningsnämnden. 
Bl.a. håller kultur- och fritidsnämnden på med att ta fram nya indikationer för 
de nya nämndmålen. 
 
Bildningsnämnden har följt upp en enkät gällande förskolorna om trygghet, 
inflytande m.m. De flesta skolområdena har höjt sitt resultat. Konstateras 
vidare att vårdnadshavare inte är nöjda med information från förskolan. 
Skolinspektionen uppger att övergången från närundervisning till 
distansundervisning har fungerat väldigt väl. 
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Birger rapporterar från räddningsnämnden. Den nya brandstationen i 
Ljungbyhed är invigd. Utredning pågår kring placering av ytterligare ny 
brandstation. 
 
Monica rapporterar från kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har beslutat att 
skicka en ansökan om kameraövervakning till integritetsskyddsmyndigheten. 
Om tillståndet beviljas belastas kommunstyrelsens budget med 50 000 kr för 
att verkställa beslutet. Kommunchefen informerar om att covid-19-läget i 
kommunen är någorlunda stabilt. Med anledning av att servicechefen sagt upp 
sig informerades kommunstyrelsen om fördelning av serviceavdelningens 
verksamheter. 

 
§ 141 Budget/utfall 

Budgeten är i balans och ytterligare någon mindre granskning ryms inom budget. 
  
§ 142 Delgivningar/anmälningsärenden 

Inga delgivningar/anmälningsärenden har inkommit. 
 

§ 143 Inledande samtal om granskningar till revisionsplan 2022 
Diskuterades revisionsplaneringen för 2022. Förslag om att hålla ett extra sammanträde 
där enbart revisionsplanering behandlas framställdes. Punkten tas upp under nästa 
ordinarie sammanträde 2021-11-09. 

 
§ 144 Nästa möte 

Nästa sammanträde är den 9 november i Björnekullasalen om situationen med covid-19 
så tillåter. 


